Huta Szklana –Jodłowy Dwór 21.09.2018 r
Sobota godz. 09.50
Otworzył prezes Andrzej SP8LBK. Zjazd SPDXC zebrani uczcili minutą ciszy
Kolegów, którzy odeszli od nas na zawsze. Prezes wspomniał ku przestrodze o
tragicznej śmierci Marka SP8CUW.
Zjazd rozpoczął obrady w 2 terminie ponieważ nie było obecnych 50% członków.
Omówił poszczególne punkty Zjazdu propozycje porządku obrad.
O godz. 09.44. było wydanych 43 mandatów na 278 członków (z opłaconymi
składkami)
Prezes wspomniał o pracy stacji SP0DXC obsługiwanej przez Mariana SP5CNA.
Przegłosowano porządek obrad 42 głosy za. Wybrano sekretarza Zjazdu –Piotra
SP2JMR (43 za). Wybrano Komisję skrutacyjną w osobach Wojtka SP9PT,
Czesława SQ9ANT. W międzyczasie ilość uczestniczących w obradach członków
SPDXC wzrosła do 45.
Wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie Tomek SP5CCC oraz Grzegorz
SP8NTH (45 za).
Wystąpienie Prezesa SPDXC. Prezes przekazał info o członkach SPDXC. W ciągu
roku przybyły 3 osoby i jest obecnie 4 kandydatów. Zaproponował pozostawienie
składki na dotychczasowym poziomie. Omówił sprawę strony internetowej SPDXC
–jest ona fizycznie na zasobach Tomka SP5UAF, jednocześnie trwają rozmowy z
Czarkiem SP5Y, aby zdublować portal na wirtualnych zasobach. Występuje brak
chętnych osób do prowadzenia portalu. Prezes w dalszym ciągu omówił kwestie
techniczne portalu SPDXC. Sprawy publikacji na stronie: nekrologi, informacje o
wyprawach, zapowiadane aktywności, bieżąca informacja o osiągnięciach.
Z kolei nastąpiła dyskusja o kontach bankowych. Padły propozycje, aby konto
SPDXC było kontem elektronicznym przy opłatach 0 zł/miesiąc. Wskazano kilka
banków, które prowadzą dla stowarzyszeń konta za 0 zł. Postanowiono
pozostawić tę kwestię Zarządowi SPDXC jako typowo administracyjną.
Prezes poruszył kwestie dyplomów. Wg posiadanych informacji SP DX C wydaje
szereg dyplomów, których regulaminy nie są powszechnie znane.
Dyskusja ogólna….. bez panowania nad salą. Dał się we znaki brak nagłośnienia.
Upominki dla wybranych członków SP DX Clubu od Marszałka Woj.
Świętokrzyskiego. W imieniu Zarządu OT03 wręczył Janek SQ7LQJ.
Prezentacje
1. SP3GEM i SP6EQZ. Wyprawa na Saint Barthelemy. Wyprawa używała
znaku TO2SP. Oprócz Jurka SP3GEM i Włodak SP6EQZ udział w niej wzięli
Ryszrd K1CC, Janusz SP6IXF, Jan SP3CYY, Krzysztof SP6JIU. Wyspa jest
wyspą celebrytów. Jest tam bardzo drogo, ale dzięki operatywności Jurka
SP3GEM oraz Włodka SP6EQZ wyprawa mogła się odbyć i osiągnąć sukces
w ilości zrobionych QSO’s oraz unique calls.
2. SP3GEM - Prezentacja na temat anteny na 40 m – dwa dipole sfazowane.
3. SP6EQZ, SP3GEM omówili start zespołu SN0HQ w 2018 r. Podczas
prezentacji Kapitan Zespołu SN0HQ Włodek SP6EQZ omówił szczegółowo
pracę poszczególnych stacji SN0HQ oraz zasady klasyfikacji.

4. Program DXCC – Leszek SP6CIK przedstawił historię i zasady weryfikacji
opracowane przez Clintona DeSoto W1CBD w 1935 r. oraz sposoby
weryfikacji i rodzaje aplikacji. Omówił regulamin DXCC w tym pracę przez
stacje zdalne, zwane remote controll. Podkreślił brak zgodności klasyfikacji
osiągnięć w pracy „tradycyjnej” oraz remote station. Omówił także różnice
dot. lokalizacji stacji w pracy IOTA.
Uchwały
1. Zjazd uchwalił zmiany w współzawodnictwie IOTA zaproponowane przez
Award Managera Programu Augustyna SP6BOW za 28 p.0 w 0
2. Zjazd przyjął nowy regulamin Współzawodnictwa Intercontest KF,
zgłoszony przez Krzysztofa SP7GIQ i przedyskutowany na Zjeździe w Hucie
Szklanej. Za 41 p. 0 w 0
3. Zmiany w Statucie SP DX C. Zjazd przyjął zmianę Statucie SP DX C w
par 28 dopisano punkt 3a o brzmieniu ” Za skuteczne powiadomienie
uważa się publikację informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia
Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych (SP DX Clubu)”
W par 30 dopisano punkt 5 o brzmieniu: „Posiedzenia Zarządu SP DX
Clubu oraz głosowania uchwał mogą odbywać się również w formie
telekonferencji - drogą elektroniczną.” Za 30 p 0 w 0
Kolejnym punktem Zjazdu było rozdanie grawertonów za najlepsze zajęte
miejsca w zawodach SP D XContest 2018 r. Obecni beneficjenci otrzymali trofea
na miejscu, a dla pozostałych zostaną one wysłane pocztą.
Podsumowanie Intercontestu 2017. Podsumowania dokonał Andrzej SP8LBK w
towarzystwie Grzegorza SP9NJ. O nagrodach ufundowanych przez PZK
poinformował Krzysztof SP7GIQ - tym razem, oprócz tradycyjnych grawertonów
za zajęcie pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach były nagrody
rzeczowe, zgodne z oczekiwaniami beneficjentów.
Kolejnym punktem było typowanie stacji do nagród za udział w SP DX Contescie
2018. 245 stacji SP zgłosiło co najmniej 200 QSO w SP DX Conteście wśród
których rozdano 28 nagród. Dla nieobecnych, nagrody zostaną rozesłane drogą
pocztową.
Zjazd zakończył swoje obrady w niedzielę, 23 września ok. godz. 10.00, krótkim
podsumowaniem i podziękowaniem dla wszystkich członków i sympatyków
naszego Stowarzyszenia.
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